
  المملكة المغربية
  رئيس الحكومة             

  المندوبية العامة إلدارة السجون
  وإعادة اإلدماج

  

  (اناث) 50(ذكور) و مربي  مراقب 220 توظيفلإعالن عن مباراة 
  
  

ج ة إلدارة الس ة العام تنظم المندوبي فس اراة لتوظي اج مب ادة اإلدم ي  220 ون وإع ب مرب ور (مراق         ) ذك
اث) 50و تفظ ب (ان دماء  %25 ويح كريين وق دماء العس ة وق ولي األم حي مكف أنها لمرش ي ش ارى ف ب المتب ن المناص م

  المحاربين مع األشخاص المتمتعين بصفة مقاوم.
 (ة)التابعة لمركز المباراة المختار من طرف المترشحسيتم تعيين المترشحين الناجحين للعمل بالمؤسسات السجنية            
ويمكن اذا اقتضت المصلحة االدارية ذلك إعادة توزيع المناصب على الجهات حسب الخصاص في  ،اسفلهالجدول  حسب

   المؤسسات السجنية.
  

  

  .الناجحين في هذه المباراة بعد تعيينهم بتقديم طلب االنتقال اال بعد انقضاء مدة اربع سنوات للمترشحينال يسمح  :ملحوظة

  
  
  

  ةبالمطلووالمهارات العملية  الشهادة او الدبلوم 
المؤسسة التي سيتم التعيين للعمل 

  بها
  الجنس

عدد 
المناصب 
  المخصصة

مركز 
  المباراة

  المباراةتاريخ اجراء 

ون  ى أن يك ال عل ح(ة) حاص دى المترش اح

 :الشهادتين التاليتين

 شهادة البكالوريا؛  -

رف   - ن ط لم م ي المس ل المهن وم التأهي دبل

م  وم رق ا للمرس ي طبق وين المهن ات التك مؤسس

ى  8الصادر في  2.86.325  1407جمادى االول

اير  9( ات 1987ين ام لمؤسس ام ع ن نظ ) بس

 .تغييره وتتميمه التكوين المهني كما وقع

ارات  ى مه ح(ة) عل وفر المترش ة ت ي حال وف

ال  ي مج ة ف ي عملي ة أو ف ات الدفاعي الرياض

ريض ة  التم اعدة االجتماعي               أو المس

ات  يص أو االعالمي اء أو الترص         أو الكهرب

نف  ياقة ص ة الس ى رخص ين  Dأو  Cأو عل يتع

  االدالء بشهادة تثبت ذلك.

ون،  ة، العي ة ب : الداخل جون المحلي الس
ان، او  ا، طانط ارن، طاط مارة، بويزك الس
ة  رى واقع دن اخ جنية بم ات س بمؤسس

ماسة -سوسداخل المجال الترابي لجهتي 
  لساقية الحمراء.ا-والعيون

  35  ذكور

  اكادير

  2018شتنبر    16  

ون،  ة، العي ة ب : الداخل جون المحلي الس
ارن،  مارة، بويزك ان، الس ا، طانط طاط

واد زم او  ،، االوداية، ازيالل2ايت ملول 
ة  رى واقع دن أخ جنية بم ات س بمؤسس

ات  ي لجه ال التراب ل المج وس داخ -س
ون ة والعي راء ا-ماس اقية الحم           لس

  آسفي.-و مراكش

  30  اناث

، 2، تطوان2و1السجون المحلية ب: طنجة
رى  دن اخ تاونات، او بمؤسسات سجنية بم

ي  ي لجهت  -فاسواقعة داخل المجال التراب
  لحسيمة.ا -طوان ت -مكناس وطنجة

  50  ذكور

ورة،   مكناس اظور، زاك ة ب: الن جون المحلي الس
ات  ور او بمؤسس بع، ميس طنجة، عين الس
ال  ل المج ة داخ رى واقع دن اخ جنية بم س

ات  ي لجه اسالتراب ةم -ف اس وطنج  -كن
-الحسيمة، الدر البيضاء الكبرى –تطوان 

  سطات و درعة تافياللت.

  20  اناث

ة،  ورة،  بوعرف ة ب: زاك جون المحلي الس
دن  جنية بم ات س اظور، او بمؤسس الن
ي  ي لجهت اخرى واقعة داخل المجال التراب

  درعة تافياللت والشرق.

  الرشيدية   35  ذكور

ة ة ب :خريبك جون المحلي واد زم،  ،2الس
ي او  ول البرك زي بم الل، المرك أزي
بمؤسسات سجنية بمدن اخرى واقعة داخل 

ي  ي لجهت ال التراب راكشالمج في -م آس
  وبني مالل خنيفرة.

 مراكش  50 ذكور

  2018شتنبر  30
اني ،  السجون المحلية او الفالحية ب: الرم
جنية  ات س بع او بمؤسس ين الس دة، ع الجدي
ي  ال التراب ل المج ة داخ رى واقع دن اخ بم

ي  اط لجهت ال –الرب رة و  -س دار االقنيط ل
  طات.س -البيضاء الكبرى

  القنيطرة  50 ذكور



  شروط المشاركة :
  

 من جنسية مغربية؛ (ة)أن يكون المترشح -
 أن يكون متمتعا بالحقوق الوطنية وذا مروءة؛ -
ن 30سنة على األقل و 21أن يبلغ من العمر  - اير م اتح ين ي ف ر ف ى األكث دة الخدمات  سنة عل ادل م دة تع ن السن لم ذا الحد م د ه ن تمدي ة ويمك السنة الجاري

 سنة؛ 35المدنية أو العسكرية الصحيحة أو الممكن تصحيحها ألجل التقاعد من غير أن تتجاوز 
 كالوريا او شهادة التأهيل المهني ؛اأن يكون حاصال على شهادة الب -
ابا - ون مص يما  أن ال يك ار، والس ل أو النه ة باللي ة فعلي ة خدم ول دون مزاول أنه أن يح ن ش ة م درة البدني ي الق عف ف ا ض ب عنه ة يترت رض أو عاه أي م ب

ل  النفسية ات، أو االضطراباالمراض  و اإلصابات المزمنة في الجهاز العصبي ة، و ك راض العقلي ي إحدى مؤسسات األم ا ف ب عالج ت أو تتطل التي تطلب
 حلق قد تعرقل الصوت، وتعتبر التمتمة كذلك من موانع القبول في هذه المناصب؛إصابة في ال

  ؛الهمس عن بعد خمسين سنتمترا وصوت عال عن مسافة خمسة امتارالتوفر على قدرة سماع  -
 ؛)من غير حذاء(بالنسبة لإلناث  1.65بالنسبة للذكور و  مترا 1,75أن يتوفر على قامة ال تقل عن  -
 غير مقبول)؛الصقة العدسات الاو (استعمال النظارات  على األقل بدون تصحيح 10/17ر نسبتها أن يتمتع بحدة بص -
ل عن  - دة ال تق اج لم ذا  8ان يلتزم كتابة بالعمل ضمن مصالح ادارة السجون واعادة االدم ف أخل به ل موظ زم ك اريخ التوظيف ويل داء من ت سنوات ابت

ثمن (االلتزام بأن يرجع الى الخزينة العامة  بة ال ى نس رات التكوين، اضافة ال ا خالل فت ل 8/1للمملكة مجموع المبالغ والرواتب التي استفاد منه ن ك ) ع
 سنة او جزء من سنة من الخدمة غير المنجزة.

            
  

  الترشيح : طريقة
  

  

 ح ى المترش الل (ة) يتعين عل ن خ ي م جيل القبل ب  ةتعبئالتس يح طل ي الموقع ابالترش ادة اللكترون جون وإع ة إلدارة الس ة العام للمندوبي
  .2018غشت  08في اجل أقصاه   www.dgapr.gov.ma اإلدماج

  

  من الوثائق التالية ملف الترشيحيتكون:  
  

  القبلي). اللكترونياثناء التسجيل ا تهئتعبوالذي تم  وقع االلكتروني للمندوبية العامةمن الم يسحب(موقع من طرف المترشح(ة) الترشيح  طلب -
 من بطاقة التعريف الوطنية البيومترية مصادق عليها ؛ ةنسخ -
ا " مصادق عليها من طرف السلطة المختصة المطلوبةشهادة المن  ةنسخ - ي أو م وين المهن رف مؤسسات التك ن ط باكالوريا او دبلوم التأهيل المهني مسلم م

 ؛يعادله
ه) ة شهادة طبي - ب وخاتم ا (تحمل اسم الطبي رح فيه ى شرطبيص ح عل وفر المترش ة يت ور و  1.75 ( القام اث)  1.65ذك ل لإلن ى األق دون حذاءعل وحدة  ب

 ؛على األقل بدون تصحيح (استعمال النظارات او العدسات الالصقة غير مقبول) 17/10 البصر
ة وم او كما يتعين على المترشحين المتوفرين على صفة مقا - ق اإلدارات المكلف ن طري مكفول االمة او عسكري قديم او محارب قديم توجيه ملف ترشيحهم ع

 ؛بتسيير شؤونهم
 ؛رشحتالكامل للموالعنوان  االسم لحمت ة) متنبرAutocollantes(من نوع تلصيق ذاتي  أربع أظرفة -
 يحملون صفة موظف، تحت طائلة الرفض أو الحذف من الالئحة النهائية للناجحين.لذين الالمباراة بالنسبة للمترشحين  الجتيازترخيص من اإلدارة المشغلة  -

  

 رف  المركز المختارحسب  ينالبريدي ينالعنوانأحد وجوبا عن طريق البريد الى ملف الترشيح  يرسل ن ط دول م ق الج ح(ة) وف المترش
ابتداء من تاريخ نشر هذا العامة االلكتروني للمندوبية  الموقعالمعبأ عبر مع ضرورة االلتزام بالعنوان المضمن بطلب الترشيح  ،اسفله

 ، ويعتد في ذلك بتاريخ مصالح البريد إلثبات تاريخ االرسال،الترشيح إلرسال ملفاتوهو آخر أجل  2018 غشت 08اإلعالن إلى غاية 
 .اناث"" مباراة توظيف مراقب مربي ذكور او  يجب اإلشارة على ظهر الظرف المرسل عبارةكما 

  

مركز المباراة 
  المختار

  العنوان البريدي للجهة التي يجب ارسال ملف الترشيح اليها

  اكادير

 حي واد الذهب شارع موالي عبد هللا 73سوس ماسة رقم لجهة  للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة االدماج المديرية الجهوية -
  .انزكان 126صندوق البريد 

ي لرمز البريدارية العيون لجهة العيون الساقية الحمراء شارع البحالمديرية الجهوية للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة االدماج  -
70000. 

  مكناس

اس الرمز فبي عمران الفاسي عين قادوس مكناس شارع ا-لجهة فاسالمديرية الجهوية للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة االدماج  -
  .30100البريدي 

طنجة  6ي رقم رب نبانا زنقة يساداالحسيمة ب-طوانت-لجهة طنجةالمديرية الجهوية للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة االدماج  -
 . 90000الرمز البريدي 

  الرشيدية

حمد السادس مشارع  801قم درعة تافياللت حي بوتالمين فيال رلجهة المديرية الجهوية للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة االدماج  -
  .الرشيدية

صندوق وجدة  طزنقو حي 12لجهة الشرق شارع محمد السادس رقم المديرية الجهوية للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة االدماج  -
 .60000الرمز البريدي  768البريد 

  مراكش
عبد هللا  اسيف حرف د شارع موالي 94يال رقم فآسفي -مراكشلجهة المديرية الجهوية للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة االدماج  -

 .مراكش

  القنيطرة
الم اشارع  546فيال رقم الرباط سال القنيطرة لجهة للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة االدماج المديرية الجهوية  - ي الس ب ح بن الخطي

  سال.
  

 تعدد مراكز االمتحان المختارةترشيح في حالة ب طل كلويلغى  ،مترشح اختيار مركز واحد الجتياز المباراة يتعين على كل. 
  من  ابتداءسيعلن عن الئحة أولية للمترشحين المقبولين الجتياز االختبار الكتابي على الموقع االلكتروني للمندوبية العامة وذلك

 .2018شتنبر  05والالئحة النهائية ابتداء من  2018غشت 30
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  المباراة :مواد 
  االختبار الكتابي: -أ
  

  الــمـعامــل  الـــمـــدة  االخـــــــتبـــــــــار
ابي: ار كت تمل  اختب ايا وموايش ول قض ددة ح ارات متع ئلة ذات اختي ة او أس ئلة عام ؤال او أس ى س يع عل ض

ة  ائف المرتبط ام او الوظ جني او بالمه أن الس لة بالش ة او ذات ص ادية او إداري ة او اقتص ة باجتماعي الدرج
               ات المطلوبةالمتبارى بشأنها أولها عالقة بالتخصص او التخصص

  2  ساعتان

  

  اإلدالء بالوثائق التالية عند إجراء اختبار في الرياضة: (ة)في حالة النجاح في االختبار الكتابي، يجب على المترشح
  

 ؛x44صورة فوتوغرافية من حجم  .1
  القلب والشرايين؛أمراض أخصائي في مصحوبا بتقرير  -E.C.G- ( Electrocardiogramme(الكهربائي لقلبا خططم .2
 ؛ Hémoglobine Glyquée (HbA1c)ةتحليل .3

  .جراء اختبار الرياضةإللوازم  اصطحاب
 ؛ مصادق عليها دبلوم التأهيل المهنيباكالوريا او نسخة من شهادة ال .4
  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية البيومترية مصادق عليها؛ .5
  

   :في الرياضةختبار ا -ب
  

  .الكتابيختبار الفي ا 20من  10نقطة ال تقل عن المترشحون الحاصلون على  الرياضة يتأهل الجتياز اختبار
ادة   ام إلدارة السجون وإع دوب الع رار للمن ة بق ة المعين ة الطبي ة اللجن د موافق ار الرياضة إال بع ـ وال يسمح للمترشحين باجتياز اختب

  فحوصات متعلقة باألهلية البدنية والنفسية للمترشحين. إجراءب المكلفةاإلدماج 
  

  
  ملف الترشيح باآلتي :في حالة النجاح في اختبار الرياضة يجب على المترشحين اتمام 

  

  نسختان من بطاقة التعريف الوطنية البيومترية مصادق عليهما؛ .1
  ؛ مصادق عليهما دبلوم التأهيل المهنيباكالوريا او نسختان من شهادة ال .2

 ؛نسخة من بطاقة السوابق القضائية مسلمة من اإلدارة العامة لألمن الوطني أو السجل العدلي .3

  ثالث نسخ؛نهج السيرة الذاتية في  . 4
 .شيك ملغى .5

 

  :االختبار الشفوي أو التطبيقي -ج
  

  الــمـعامــل  الـــمـــدة  االخـــــــتبـــــــــار
 (ة)شحقدرة المتر ىمد ميشتمل على أسئلة تضم مواضيع مختلفة عامة، او روائزبسيكوتقنية لتقيي

  .على ممارسة المهام او الوظائف المرتبطة بالدرجة المتبارى بشأنها
  4  دقيقة 60حدود  في

  
فوي  ليتأه ار الش از االختب ي الجتي ى او التطبيق لون عل حون الحاص ن المترش ل ع دل ال يق ن  10مع ي ا 20م ار الف ار ختب ابي واختب الكت

  .في احدى االختبارين) 20من  5( الرياضة دون الحصول على نقطة اقصائية
 

  : مالحظة
  

ادة  -  جون و إع ة إلدارة الس ة العام ي للمندوبي الموقع االلكترون ابي ب ار الكت راء االختب دعوين إلج حين الم وائح المترش ن ل الن ع يتم اإلع س
 ؛بمثابة استدعاء اإلعالنويعتبر هذا  public.ma-www.emploiاإلدماج و بوابة الخدمات العمومية 

ان -  ة االمتح ولهم لقاع ل  على المترشحين المقبولين إلجراء المباراة المذكورة أن يدلوا للجنة المباراة ببطاقة تعريفهم الوطنية عند دخ وال تقب
 ؛لألصلالنسخ المطابقة 

 ؛ضبط في حالة تلبس بالغش تطبق في حقه االجراءات القانونية الجاري بها العمل (ة)لقاعة، وكل مترشحل الهاتف النقال ادخاليمنع  - 
جيل  -  دم تس ة، وع ة المختص ة الطبي رف اللجن رى من ط ي المج ص الطب ة الفح رتبط بنتيج ائي م ولهم النه حين أن قب م المترش وليكن في عل

  اإلدارة.أسمائهم بالسجل المركزي التأديبي لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث 
  

 555 2018يوليوز  20 :الرباط في  

  الــمـعامــل  االخـــــــتبـــــــــار في الرياضة

  2  يتضمن تمارين لقياس القدرة على التحمل واجتياز حواجز رياضية


